
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomických věd 

 

Posudek vedoucího bakalářské práce 
 

Jméno bakalanta Adéla PAJOROVÁ 

Téma práce Komparace hospodaření vybraných bank 

Cíl práce 

 

 

Cílem práce je na základě finanční analýzy vybraných bank a jejich 

následné komparace zhodnotit hospodaření vybraných bank. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Jan ČERNOHORSKÝ, Ph.D. 

 

náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti x   

praktické zkušenosti  x  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

x   

 

kritéria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací    x 
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň x    
nároky BP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 

x    
použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

x    
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

x    
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

x    

 

Bakalantka ve své práci zpracovala aktuální téma týkající se hospodaření bank, konkrétně České spořitelny, GE 

Money Bank a Air Bank jako zástupců velkých, středních a malých bank dle klasifikace České národní banky. 

Bakalantka při zpracování vycházela ze standardního vymezení banky, hospodaření bank a finanční analýzy 

s jejími specifiky v bankovnictví. Dále pokračovala výpočtem hodnot hlavních poměrových ukazatelů v rámci 

provádění finanční analýzy a jejich komparací mezi jednotlivými bankami. Výstupem práce jsou pak komentáře 

v rámci komparace jednotlivých ukazatelů. V práci bakalantka prokázala znalosti z daného tématu. Při 

zpracování práce byla bakalantka iniciativní a samostatná. 

  



 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

1. Jaké jsou nedostatky použití čistého zisku při výpočtu rentability? 

2. Jaké zásadní rozdíly vidíte v bankovní činnosti velkých zavedených bank a nových 

malých bank v České republice? 

 

Práce je doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň: výborně  

 

Vedoucí bakalářské práce: 

Ing. Jan Černohorský, Ph.D.     Podpis: 

V Pardubicích dne 18. května 2016 


